STOWARZYSZENIE
na rzecz Edukacji i Profilaktyki „SYMPATYCY"
STATUT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie "SYMPATYCY", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, trwałym
zrzeszeniem osób fizycznych.
§2
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich
celów statutowych Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
profilu działania.
§5
1. Pełna nazwa Stowarzyszenia brzmi STOWARZYSZENIE na rzecz Edukacji i Profilaktyki
"SYMPATYCY".
2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Toruniu, ul. Jęczmienna 10, woj. kujawskopomorskie.
§6
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
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§7
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków-wolontariuszy. Do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym również
własnych członków lub zlecać prowadzenie tych spraw osobom fizycznym lub stosownym
instytucjom.
§8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych odrębnymi przepisami, z tym, że może być ona prowadzona w rozmiarach
służących celom Stowarzyszenia, a dochód w całości będzie przeznaczany wyłącznie na
realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
§9
Stowarzyszenie może używać znaków i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 10
Cel ogólny Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest działalność szczególnie na rzecz edukacji, a także bezpieczeństwa
i profilaktyki, kultury, sportu i rekreacji w szkołach, placówkach oświatowych oraz
w środowiskach lokalnych, krajowych i międzynarodowych.
Cele szczegółowe Stowarzyszenia:

1. działanie na rzecz kultury, edukacji, profilaktyki i bezpieczeństwa, zwłaszcza
w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w lokalnych, krajowych
i międzynarodowych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na
rzecz dzieci i młodzieży;
2. przeciwdziałanie patologiom społecznym, m.in. poprzez sztukę, kulturę fizyczną,
turystykę oraz inicjowanie działań propagujących zdrowy i bezpieczny styl życia;
3. stwarzanie warunków do odkrywania możliwości twórczych dla jednostek z różnych
środowisk społecznych, w tym zagrożonych patologią i niedostosowaniem
społecznym oraz osób niepełnosprawnych;
4. realizacja i współrealizacja różnych form działalności artystycznej lokalnie, w kraju, jak
i za granicą, np. festiwali, przeglądów teatralnych, słuchowisk radiowych, filmów,
happeningów, akcji prospołecznych, itp.;
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5. działanie na rzecz podnoszenia kompetencji nauczycieli, pedagogów, animatorów
kultury;
6. tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej społeczności;
7. organizowanie społecznego ruchu rodziców, nauczycieli i organizacji dla realizowania
zadań służących unowocześnieniu działalności edukacyjnej, podnoszeniu
efektywności nauczania i wychowania, wzmacnianiu aktywności społecznej;
8. współpraca z instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi oraz
edukacyjnymi w zakresie realizacji i prezentowania różnych form działalności
artystycznej i edukacyjnej, szczególnie w obszarze profilaktyki;
9. inspirowanie i wspomaganie ruchu samorządności uczniowskiej i młodzieżowej oraz
propagowanie idei wolontariatu;
10. wykorzystywanie środków masowego przekazu (stron internetowych, serwisów
społecznościowych, prasy, radia, telewizji i innych) do oddziaływania na aktywność
odbiorców;
11. prowadzenie działalności szkoleniowej i gospodarczej, jako źródła pomnażania
środków na cele i zadania statutowe.
§ 11
Cele Stowarzyszenia będą realizowane poprzez:
1. tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizowania porozumienia
społecznego w sprawach kształcenia i wychowania oraz artystycznej i obywatelskiej
aktywności społeczności lokalnej, w szczególności młodego pokolenia;
2. pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju, jak i za granicą
z przeznaczeniem na realizację statutowych celów Stowarzyszenia;
3. nawiązywanie współpracy z instytucjami publicznymi, a w szczególności z organami
administracji oświatowej oraz organizacjami społecznymi, z Policją, samorządami,
ośrodkami kultury, szkołami, uczelniami i innymi placówkami oświatowymi
w zakresie realizacji działalności edukacyjno-artystycznej;
4. organizowanie w ramach różnych programów, m.in. Programu Komendy Głównej
Policji „Profilaktyka a Ty”, lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw
o charakterze profilaktyczno-wychowawczym, warsztatów, happeningów, festiwali,
przeglądów teatralnych, konferencji naukowych oraz innych wspólnych edukacyjnoprofilaktycznych przedsięwzięć integrujących dzieci, młodzież, środowiska lokalne
oraz środowiska artystyczne i pedagogiczne;
5. realizację przedsięwzięć o różnorodnej tematyce, w tym profilaktycznej,
w szczególności z młodzieżą z województwa kujawsko-pomorskiego, np. prowadzenie
warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
wypoczynku wakacyjnego;
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6. prowadzenie kursów i innych form kształcenia, w szczególności z zakresu edukacji
obywatelskiej, kulturalnej, artystycznej i profilaktycznej dla pedagogów, nauczycieli
i instruktorów;
7. realizację programów
międzypokoleniowej;

edukacyjnych

i

artystycznych

służących

integracji

8. wspólną realizację przedsięwzięć z osobami i instytucjami w kraju i za granicą
deklarującymi chęć współpracy w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
9. prowadzenie strony internetowej, wydawanie materiałów lub patronowanie tym
wydawnictwom, które są zainteresowane poparciem działania na rzecz edukacji,
sztuki i profilaktyki;
10. organizowanie różnych form działalności w celu integracji członków Stowarzyszenia;
11. prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych oraz współpraca z mediami.
§ 12
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność pożytku
publicznego zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
§ 13
Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych oraz
zadań należących do sfery działań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia
24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 14
Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest działalność odpłatna i nieodpłatna
zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Zakres i sfery działania Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego
§ 15
Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego realizuje zadania
publiczne w sferze:
- edukacji, oświaty, kultury, profilaktyki i wychowania,
- turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu szkolnego,
- przeciwdziałania patologiom społecznym, m.in. przez sztukę, kulturę fizyczną, turystykę.
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§ 16
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego Stowarzyszenia - rozumiana jako nieodpłatne
świadczenia - wyraża się w prowadzeniu m. in. warsztatów teatralnych i szkoleń.
§ 17
Świadczenia nieodpłatne Stowarzyszenia, realizowane w ramach działalności pożytku
publicznego, mogą mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do zadań publicznych ze sfer
wymienionych w § 15.
§ 18
Źródło finansowania działalności nieodpłatnej stanowią, m.in.:
- przekazane nadwyżki przychodów nad kosztami wypracowane przez Stowarzyszenie
w ramach dodatkowej działalności gospodarczej;
- dobrowolne odpisy podatkowe osób fizycznych po uzyskaniu statusu OPP;
- dochód ze zbiórek i imprez publicznych;
- dochód z działalności odpłatnej z tytułu realizacji zadań publicznych zleconych przez organy
administracji;
- darowizny osób fizycznych i prawnych;
- środki pozyskane m.in. z funduszy unijnych, dotacji i projektów.
§ 19
Stowarzyszenie w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego może przyjmować od
organów administracji zlecenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieloną na ten cel
dotacją lub z własnej inicjatywy złożyć tym organom ofertę konkursową realizacji
określonego zadania publicznego, w zakresie sfer określonych w § 15.
§ 20
Wyklucza się możliwość prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
i działalności gospodarczej Stowarzyszenia w odniesieniu do tego samego przedmiotu
działalności.
§ 21
Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności odpłatnej pożytku publicznego
przeznacza się wyłącznie na realizację zadań społecznie użytecznych w sferach określonych
w § 15.
§ 22
W zakresie organizacji, realizacji, finansowania i rozliczeń wszystkich zadań działalności
pożytku publicznego mają zastosowanie obowiązujące zasady określone przepisami ustawy
o działalności pożytku publicznego oraz innych przedmiotowych ustaw.
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§ 23
Stowarzyszenie prowadzi dokumentację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego oraz działalności gospodarczej w sposób umożliwiający określenie dochodów,
kosztów i przychodów oraz identyfikację tych form działania pod względem organizacyjnym.

§ 24
Z działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, w zakresie regulowanym
przepisami niniejszego rozdziału, Stowarzyszenie sporządza i ogłasza publicznie, zgodnie
z przepisami prawa, roczne sprawozdanie finansowe i z działalności merytorycznej.
ROZDZIAL III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 25
1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
a) Zwyczajnych;
b) Honorowych:
- Prezes Honorowy,
- Członek Honorowy,
c) Wspierających;
2. Stowarzyszenie ma prawo nadawania tytułów i godności honorowych.
§ 26
1. Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która:
a) jest obywatelem polskim;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) akceptuje warunki niniejszego Statutu oraz cele statutowe Stowarzyszenia;
d) deklaruje czynny udział w działalności Stowarzyszenia;
e) zobowiąże się do opłacania składek członkowskich;
f) złoży pisemny wniosek do Zarządu o członkostwo w Stowarzyszeniu,
w wypadku osoby niepełnoletniej poniżej 16 lat również pisemną zgodę
rodzica/prawnego opiekuna;
g) przedstawi rekomendację co najmniej 2 członków Stowarzyszenia;
h) uzyska akceptację Zarządu.
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2. Nabycie członkostwa zwyczajnego następuje poprzez akceptację przez Zarząd
pisemnego wniosku złożonego przez kandydata.
§ 27
Członek Zwyczajny ma prawo do:
1. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2. zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;
3. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu oraz w pracach,
zebraniach i innych działaniach Stowarzyszenia z prawem głosu;
4. korzystania za pisemną zgodą Zarządu z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia
w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
§ 28
Do obowiązków Członka Zwyczajnego należy:
1. przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia oraz decyzji Zarządu i Walnego Zebrania
Członków;
2. regularne opłacanie składek członkowskich;
3. aktywny udział w działalności Stowarzyszenia w zależności i zgodnie z jego
potrzebami;
4. dbanie o dobro mienia i dobre imię Stowarzyszenia.
§ 29
1. Tytuł Prezesa Honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów
na wniosek jednego z członków Zarządu lub trzech członków zwykłych
Stowarzyszenia.
2. Członkiem Honorowym lub
zasłużona dla rozwoju oraz
Członek Wspierający jest
rzeczowo we wspieranie
statutowych.

Wspierającym może zostać osoba fizyczna szczególnie
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, przy czym
w znaczącym stopniu zaangażowany finansowo lub
działalności Stowarzyszenia i realizację jego celów

3. Godność Członka Honorowego lub Wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia
zwykłą większością głosów na wniosek jednego z członków Zarządu lub trzech
członków zwykłych Stowarzyszenia.
4. Członek Honorowy lub Wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa
wyborczego, poza tym posiada takie prawa, jak członek zwyczajny.
4a. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie
powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.
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5. Członek Honorowy lub Wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
6. Członek Honorowy lub Wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym
w pracach statutowych organów Stowarzyszenia.
7. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 30
1. Godności i tytuły honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członek Honorowy lub Wspierający ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 31
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:
1. dobrowolnej rezygnacji złożonej przez członka Stowarzyszenia w formie pisemnej na
ręce Zarządu;
2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) łamania Statutu, regulaminów, nieprzestrzegania
Stowarzyszenia oraz zobowiązań wobec Stowarzyszenia;

uchwał

władz

b) działania na szkodę Stowarzyszenia;
c) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;
d) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres
6 miesięcy;
e) braku aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od
daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym
posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
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WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 32
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane również „Walnym Zebraniem”;
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany również „Zarządem”;
3. Komisja Rewizyjna.
§ 33
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że
dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 34
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebrania Członków
mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 35
W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy Członkowie Zwyczajni, Honorowi
i Wspierający Stowarzyszenia.
§ 36
Podczas posiedzeń Walnego Zebrania Członkom Zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje głos
stanowiący, natomiast członkom Honorowym i Wspierającym - głos doradczy.
§ 37
Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku. Termin i miejsce obrad oraz zatwierdzony
porządek obrad Zarząd podaje pisemnie do wiadomości wszystkich Członków w formie
informacji przesyłanych droga mailową oraz poprzez wpis na stronie internetowej
Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Walnego Zebrania. Przewodniczący
Walnego Zebrania Członków może zarządzić głosowanie tajne lub imienne.
§ 38
Posiedzeniem i obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego
Zebrania, którym jest Prezes, a na wypadek nieobecności Prezesa-Wiceprezes Zarządu.
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§ 39
W przypadku równego rozłożenia się głosów podczas głosowań, głos Przewodniczącego
Walnego Zebrania jest uważany za głos decydujący.
§ 40
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie. Jest
zwoływane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 41
W razie braku quorum posiedzenie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, w tym
samym dniu, 30 min. później, a jego ważność wówczas nie jest zdeterminowana ilością
obecnych na nim członków.
§ 42
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w terminie 14 dni od daty zgłoszenia
wniosku i obradować może wyłącznie nad sprawami, do rozpatrzenia których zostało
zwołane. Termin, miejsce i zatwierdzony porządek obrad Zarząd podaje pisemnie do
wiadomości wszystkich członków w sposób zgodny z niniejszym Statutem co najmniej na
7 dni przed terminem zebrania.
§ 43
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2. uchwalanie zmian w Statucie;
3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia;
4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
6. uchwalanie ram budżetu;
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów do tematów zapisanych w porządku obrad oraz
zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
8. podejmowanie uchwał w każdej sprawie umieszczonej w porządku obrad, we
wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
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12. uchwalanie regulaminów;
13. uchwalenia regulaminu swoich obrad oraz dokonywanie w nim zmian.

§ 44
Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna są organami kolegialnymi wybieranymi przez
Walne Zebranie Członków.
§ 45
Kadencja wybieralnych organów Stowarzyszenia, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Z ważnych przyczyn może być przedłużona, za zgodą Walnego Zebrania.
§ 46
Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na Zebraniu.
§ 47
Zarząd jest powołany do kierowania całością działalności Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków i postanowieniami Statutu w okresie między
posiedzeniami Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
§ 48
1. Zarząd składa się z 9 osób, w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i do
4 Członków Zarządu Stowarzyszenia. Prezesa i Wiceprezesów Zarząd wybiera
spośród siebie.
2. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu ulegnie zmniejszeniu liczba członków
Zarządu pochodzących z wyboru, wówczas skład Zarządu zostaje uzupełniony
w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W ten sposób
można uzupełnić nie więcej, niż połowę składu Zarządu.
3. Jeżeli powyższy warunek nie jest możliwy do spełnienia, wówczas Zarząd zwołuje
Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§ 49
Członkowie Zarządu mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia na więcej niż jedną
kadencję.
§ 50
Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia o niekaralności.
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§ 51
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, który prowadzi obrady i im przewodniczy. Prezes może
powierzyć prowadzenie obrad Wiceprezesowi.
§ 52
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W sytuacji, gdy głosy rozłożą się po
równo, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa.
§ 53
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2. realizacja statutowych celów Stowarzyszenia;
3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4. sporządzanie planów pracy i budżetu;
5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia;
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
9. przyjmowanie i skreślanie członków;
10. sporządzanie sprawozdań z działalności;
11. ustalanie wysokości składek członkowskich;
12. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
13. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku opłacania składek przez
członków Stowarzyszenia lub o zmniejszeniu ich wysokości;
14. uchwalenie regulaminu swoich obrad oraz dokonywanie jego zmian;
15. nadawanie tytułów i godności.

§ 54
Z każdego posiedzenia i czynności Zarządu Stowarzyszenia powinien być sporządzony
protokół zawierający podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół podpisują wszyscy
obecni członkowie Zarządu.
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§ 55
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia i składa się minimum z 3 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy
i Sekretarza.
2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Komisji Rewizyjnej wyłaniani są spośród jej
członków na pierwszym posiedzeniu Komisji.
§ 56
Komisja Rewizyjna wyłaniana jest przez Walne Zebranie Członków. Jej kadencja trwa 4 lata.
§ 57
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani do władz Stowarzyszenia na więcej niż
jedną kadencję.
§ 58
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§ 59
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz
w roku oraz na każde żądanie członków Komisji.
§ 60
O terminie posiedzenia członkowie Komisji winni
z postanowieniami zawartymi w § 37 niniejszego Statutu.

być

powiadomieni

zgodnie

§ 61
W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego.
§ 62
Z każdego posiedzenia i czynności Komisji Rewizyjnej powinien być sporządzony protokół
zawierający podjęte decyzje, uchwały i ustalenia. Protokół podpisują wszyscy obecni
członkowie Komisji.
§ 63
Z czynności kontrolnych komisja sporządza protokół zawierający:
1. datę i przedmiot kontroli;
2. nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz ewentualnie osób obecnych
podczas kontroli;
3. wykaz dokumentów, na podstawie których wydano ocenę i wynik kontroli;
13

4. podpisy osób przeprowadzających kontrolę oraz osób obecnych przy kontroli.
§ 64
W razie zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie jej
składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji
Rewizyjnej.
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 65
Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego Regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej
podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
§ 66
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań z działalności merytorycznej
i finansowej;
3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi;
5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie
jego bezczynności;
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
7. prawo żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku
całokształtu działalności Stowarzyszenia;
8. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
9. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo
żądania zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu;
10. prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia
pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
11. udział przedstawiciela Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym, na zaproszenie Prezesa Zarządu.
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§ 67
Władze Stowarzyszenia oraz jego członkowie wykonują swoje obowiązki społecznie
w ramach wolontariatu i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

§ 68
1. Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie zabezpieczeniu realizacji celów statutowych.
3. Majątek Stowarzyszenia, który powstał od założenia Stowarzyszenia do uzyskania
statusu organizacji pożytku publicznego, stanowi wyodrębnioną wartość niezwiązaną
z działalnością pożytku publicznego.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. W celu zabezpieczenia nienaruszalności majątku Stowarzyszenia zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
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§ 69
Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
1. składki i świadczenia członków;
2. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami;
3. dotacje, granty, subwencje, darowizny i zapisy;
4. wpływy ze zbiórek publicznych i środki pochodzące z ofiarności prywatnej;
5. inne wpływy z działalności statutowej (w tym gospodarczej).
§ 70
Do ważności dokumentów, których następstwem są zobowiązania finansowe Stowarzyszenia
oraz oświadczeń w sprawach finansowych, wymagane są podpisy 2 osób spośród członków
Zarządu upoważnionych do podejmowania tego typu czynności.
§ 71
1. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Stowarzyszenia.
2. Składki są opłacane za okres 6 lub 12 miesięcy z góry.
3. Z ważnych przyczyn Zarząd może zwolnić z opłacania składek członkowskich lub
zmniejszyć ich wysokość.

§ 72
Majątek Stowarzyszenia, a w szczególności wszystkie dochody uzyskiwane przez
Stowarzyszenie może być wykorzystany tylko w celu prowadzenia statutowej działalności
Stowarzyszenia.
§ 73
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania majątku podejmuje Zarząd.
§ 74
Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o przekazaniu środków pieniężnych składających
się na majątek Stowarzyszenia na rzecz innych organizacji współpracujących ze
Stowarzyszeniem w zakresie realizacji statutowej działalności Stowarzyszenia.
§ 75
Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
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§ 76
Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego
sporządzić i złożyć Komisji Rewizyjnej sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok
obrotowy oraz sprawozdanie z merytorycznej działalności Stowarzyszenia w tym okresie.
§ 77
Roczne sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie merytoryczne
z działalności Stowarzyszenia winno być zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków nie
później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, po uzyskaniu opinii
w formie uchwały.
ROZDZIAŁ VI
SPOSÓB DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 78
Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiana następuje uchwałą Walnego Zebrania
Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§ 79
Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 80
Podejmując decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną lub Likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie
wskazuje również stowarzyszenia i fundacje, mające podobne cele statutowe do
Stowarzyszenia "SYMPATYCY", nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie
majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu zobowiązań.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 81
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
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